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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …     ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021 – 2022 

      TRƯỜNG THPT……                                 Môn: Ngữ Văn 10 

                                                                       Thời gian làm bài: 120 phút  

 

I. ĐỌC - HIỂU (3,0 điểm) 

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi: 

“Hạnh phúc cho dân”, đó là điều Người đã nêu lên trong bản Tuyên ngôn Độc lập: 

“dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. 

Hạnh phúc mà Người muốn đem lại cho dân là một niềm hạnh phúc trọn vẹn. Hạnh 

phúc đó không chỉ ở những thành quả mà hôm nay cách mạng vừa đem lại cho toàn 

dân. Hạnh phúc đó còn đang tiếp tục đến với nhân dân lao động trong cuộc đấu 

tranh để tiêu diệt tận cùng nguồn gốc mọi khổ đau của con người, xây dựng nên một 

xã hội mà mọi hiện tượng người bóc lột người đều hoàn toàn bị xóa bỏ. Trong cuộc 

đấu tranh vĩ đại ấy, Đảng và Hồ Chủ tịch đã chọn cho nhân dân ta một con đường 

ngắn nhất. 

(Trích “Những năm tháng không thể nào quên” – Võ Nguyên Giáp, Ngữ văn 12, 

tập một, NXB Giáo dục, 2010, tr.209) 

Câu 1 (0,5đ): Nêu câu chủ đề của đoạn trích. 

Câu 2 (0,75đ): Việc lặp đi lặp lại từ “hạnh phúc” có tác dụng gì? 

Câu 3 (0,75đ): Văn bản thể hiện tình cảm gì của tác giả Võ Nguyên Giáp? 

Câu 4 (1đ): Hình tượng con người được nhắc đến trong văn bản trên là ai? Ấn tượng 

sâu sắc nhất của anh/chị về con người ấy sau khi đọc văn bản? 

II. LÀM VĂN (7.0 điểm) 

Câu 1 (2đ): Trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến: “Một quyển sách tốt là một 

người bạn hiền”. 

Câu 2 (5đ): Phân tích hình tượng nhân vật khách trong “Phú sông Bạch Đằng” (Bạch 

Đằng giang phú) của Trương Hán Siêu. 

Đề số 1 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …     ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021 – 2022 

      TRƯỜNG THPT……                                 Môn: Ngữ Văn 10 

                                                                       Thời gian làm bài: 120 phút  

 

I. ĐỌC - HIỂU (3,0 điểm) 

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: 

TỰ SỰ 

Dù đục, dù trong con sông vẫn chảy 

Dù cao, dù thấp cây lá vẫn xanh 

Dù người phàm tục hay kẻ tu hành 

Cũng phải sống từ những điều rất nhỏ. 

Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó 

Sao ta không tròn ngay tự trong tâm? 

Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm 

Những chồi non tự vươn lên tìm ánh sáng. 

Nếu tất cả đường đời đều trơn láng 

Chắc gì ta đã nhận được ra ta! 

Ai trên đời cũng có thể tiến xa 

Nếu có khả năng tự mình đứng dậy 

Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy 

Không chỉ để dành cho một riêng ai. 

(Nguyễn Quang Vũ, Hoa học trò, số 6, 1994) 

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản trên. 

Câu 2. Anh/chị hiểu thế nào về ý nghĩa 2 câu thơ sau: 

"Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm 

Những chồi non tự vươn lên tìm ánh sáng" 

Câu 3. Theo anh/chị, vì sao tác giả viết: 

Đề số 2 
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"Nếu tất cả đường đời đều trơn láng 

Chắc gì ta đã nhận được ra ta!" 

Câu 4. Thông điệp nào của văn bản trên có ý nghĩa nhất đối với anh/chị? 

 

II. LÀM VĂN (7.0 điểm) 

Câu 1 (2,0 điểm): 

Hãy viết 01 đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về 2 câu thơ 

trong văn bản ở phần Đọc hiểu: 

"Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó 

Sao ta không tròn ngay tự trong tâm?" 

Câu 2 (5,0 điểm): 

Cảm nhận của anh/chị về hình tượng nhân vật khách trong "Phú sông Bạch Đằng" 

("Bạch Đằng giang phú" - Trương Hán Siêu). 

  

...............................Hết................................... 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …     ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021 – 2022 

      TRƯỜNG THPT……                                 Môn: Ngữ Văn 10 

                                                                       Thời gian làm bài: 120 phút  

 

I. ĐỌC - HIỂU (3,0 điểm) 

 Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi: 

"Nếu Tổ quốc nhìn từ bao hiểm họa 

Đã mười lần giặc đến tự biển Đông 

Những ngọn sóng hóa Bạch Đằng cảm tử 

Lũ Thoát Hoan bạc tóc khiếp trống đồng 

... Nếu Tổ quốc nhìn từ bao mất mát 

Máu xương kia dằng dặc suốt ngàn đời 

Hồn dân tộc ngàn năm không chịu khuất 

Dáng con tàu vẫn hướng mãi ra khơi" 

(Nguyễn Việt Chiến, Tổ quốc nhìn từ biển, NXB Phụ nữ, 2015, trang 7 – 8) 

 

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt được sử dụng trong văn bản? (0.5 điểm) 

Câu 2. Câu thơ "Những ngọn sóng hóa Bạch Đằng cảm tử" được tác giả sử dụng 

biện pháp tu từ nào? Nêu tên hai tác phẩm văn học trong chương trình Ngữ văn 10 

có sử dụng địa danh Bạch Đằng. (1.0 điểm) 

Câu 3. Trong văn bản, tác giả suy ngẫm về Tổ quốc qua điểm nhìn nào? Điểm 

nhìn ấy cho anh chị nghĩ gì về Tổ quốc chúng ta? (1.5 điểm) 

 

II. LÀM VĂN (7.0 điểm) 

Câu 1. Lấy chủ đề Tổ quốc nhìn từ biển, anh chị hãy viết một đoạn văn nghị luận 

(10 – 15 dòng). (2.0 điểm) 

Đề số 3 
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Câu 2. Bàn về nhân vật Ngô Tử Văn trong Chuyện chức phán sự đền Tản Viên, 

PGS.TS Lã Nhâm Thìn viết: "Đây là hình tượng tiêu biểu của kẻ sĩ cương trực, 

khảng khái, kiên quyết chống gian tà" (Lã Nhâm Thìn – Phân tích tác phẩm văn 

học trung đại Việt Nam từ góc nhìn thể loại, NXB Giáo dục, 2009, trang 7). Anh 

(chị) hãy làm sáng tỏ nhận định trên. 

  

...............................Hết................................... 
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I. ĐỌC - HIỂU (3,0 điểm) 

 Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: 

Mẹ ta không có yếm đào 

nón mê thay nón quai thao đội đầu 

rối ren tay bí tay bầu 

váy nhuộm bùn, áo nhuộm nâu bốn mùa 

Cái cò ...sung chát...đào chua 

câu ca mẹ hát gió đưa về trời 

Ta đi trọn kiếp người 

cũng không đi hết mấy lời mẹ ru. 

(Trích Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa – Nguyễn Duy) 

 

Câu 1. Xác định các phương thức biểu đạt được sử dụng trong đoạn trích trên. 

Câu 2. Trong bốn câu thơ đầu, hình ảnh người mẹ được gợi lên qua những chi tiết 

nào? 

Câu 3. Hãy chỉ ra những câu thơ sử dụng chất liệu ca dao trong đoạn trích? 

Câu 4. Nghĩa của từ đi trong hai câu thơ cuối là gì? 

 

II. LÀM VĂN (7.0 điểm) 

Câu 1 (2,0 điểm) 

Từ ý thơ trong phần Đọc hiểu: 

Ta đi trọn kiếp người 

cũng không đi hết mấy lời mẹ ru 

Đề số 4 
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Hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về tình 

mẫu tử. 

 

Câu 2 (5,0 điểm) 

Quan điểm sống Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm qua bài thơ Nhàn. 

Một mai, một cuốc, một cần câu, 

Thơ thẩn dầu ai vui thú nào. 

Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ, 

Người khôn, người đến chốn xao xao. 

Thu ăn măng trúc, đông ăn giá, 

Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao. 

Rượu, đến cội cây, ta sẽ uống, 

Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao. 

(Nhàn – Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngữ văn 10, tập 1) 

  

...............................Hết................................... 
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                                                                       Thời gian làm bài: 120 phút  

 

I. ĐỌC - HIỂU (3,0 điểm) 

 Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: 

CHÂN QUÊ 

Hôm qua em đi tỉnh về 

Đợi em ở mãi con đê đầu làng 

Khăn nhung quần lĩnh rộn ràng 

Áo cài khuy bấm, em làm khổ tôi! 

Nào đâu cái yếm lụa sồi? 

Cái dây lưng chũi nhuộm hồi sang xuân? 

Nào đâu cái áo tứ thân? 

Cái khăn mỏ quạ, cái quần nái đen? 

Nói ra sợ mất lòng em 

Van em em hãy giữ nguyên quê mùa 

Như hôm em đi lễ chùa 

Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh. 

Hoa chanh nở giữa vườn chanh 

Thầy u mình với chúng mình chân quê 

Hôm qua em đi tỉnh về 

Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều. 

(Dẫn theo Nguyễn Bính - Thơ và đời, NXB Văn học) 

Câu 1 (0,5 điểm). Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích là gì? 

Câu 2 (0,75 điểm). Xác định và nêu hiệu quả biểu đạt của hai biện pháp tu từ được 

tác giả sử dụng trong các câu thơ sau: 

Đề số 5 
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Nào đâu cái yếm lụa sồi? 

Cái dây lưng chũi nhuộm hồi sang xuân? 

Nào đâu cái áo tứ thân? 

Cái khăn mỏ quạ, cái quần nái đen? 

Câu 3 (0,75 điểm). Anh/chị có đồng tình với quan điểm của nhân vật trữ tình trong 

những câu thơ sau không? Vì sao? (Trả lời trong khoảng 5-7 dòng) 

Nói ra sợ mất lòng em 

Van em em hãy giữ nguyên quê mùa 

Như hôm em đi lễ chùa 

Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh. 

Câu 4 (1,0 điểm). Từ bài thơ, nêu suy nghĩ của anh/chị về việc giữ gìn bản sắc văn 

hoá dân tộc. 

II. LÀM VĂN (7.0 điểm) 

Sông Bạch Đằng là dòng sông của những chiến công, của thơ ca, nhạc họa. Hãy 

trình bày cảm nhận của em về cảnh sắc sông Bạch Đằng và tâm trạng của tác giả 

qua đoạn phú sau: 

Bát ngát sóng kình muôn dặm 

....................................... 

Tiếc thay dấu vết luống còn lưu! 

(Trích "Phú sông Bạch Đằng"- Trương Hán Siêu) 

  

...............................Hết................................... 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …     ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021 – 2022 

      TRƯỜNG THPT……                                 Môn: Ngữ Văn 10 

                                                                       Thời gian làm bài: 120 phút  

 

I. ĐỌC - HIỂU (3,0 điểm) 

 Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi: 

Nếu Tổ quốc nhìn từ bao hiểm họa 

Đã mười lần giặc đến tự biển Đông 

Những ngọn sóng hóa Bạch Đằng cảm tử 

Lũ Thoát Hoan bạc tóc khiếp trống đồng 

…    

Nếu Tổ quốc nhìn từ bao mất mát 

Máu xương kia dằng dặc suốt ngàn đời 

Hồn dân tộc ngàn năm không chịu khuất 

Dáng con tàu vẫn hướng mãi ra khơi 

(Nguyễn Việt Chiến, Tổ quốc nhìn từ biển, NXB Phụ nữ, 2015, trang 7 – 8) 

Câu 1 (0,5 điểm): Xác định phương thức biểu đạt được sử dụng trong văn bản?  

Câu 2 (1,0 điểm): Câu thơ Những ngọn sóng hóa Bạch Đằng cảm tử được tác giả 

sử dụng biện pháp tu từ nào? Nêu tên hai tác phẩm văn học trong chương trình Ngữ 

văn 10 có sử dụng địa danh Bạch Đằng.  

Câu 3 (1,5 điểm): Trong văn bản, tác giả suy ngẫm về Tổ quốc qua điểm nhìn nào? 

Điểm nhìn ấy cho anh chị nghĩ gì về Tổ quốc chúng ta?  

 

II. LÀM VĂN (7.0 điểm) 

Cảm nhận của anh/chị về nhân vật Ngô Tử Văn trong Chuyện chức phán sự đền 

Tản Viên (trích Truyền kỳ mạn lục) của Nguyễn Dữ.  

...............................Hết................................... 

Đề số 6 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …     ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021 – 2022 

      TRƯỜNG THPT……                                 Môn: Ngữ Văn 10 

                                                                       Thời gian làm bài: 120 phút  

 

I. ĐỌC - HIỂU (3,0 điểm) 

 Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: 

“Hiền tài là nguyên khí quốc gia”, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, 

nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp. Vì vậy các đấng thánh đế minh 

vương chẳng ai không lấy việc bồi dưỡng nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng 

nguyên khí làm việc đầu tiên. Kẻ sĩ quan hệ quốc gia trọng đại như thế, cho nên 

quý chuộng kẻ sĩ không biết thế nào là cùng. Đã yêu mến cho khoa danh, lại đề cao 

bằng tước trật. Ban ân rất lớn mà vẫn cho là chưa đủ. Lại nêu tên ở Tháp Nhạn, 

ban cho danh hiệu Long Hổ, bày tiệc Văn hỉ. Triều đình mừng được người tài, 

không có việc gì không làm đến mức cao nhất. 

(Trích Hiền tài là nguyên khí của quốc gia – Thân Nhân Trung, Trang 31, Ngữ văn 

10 Tập II,NXBGD, 2006) 

Câu 1: Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên? 

Câu 2: Nêu nội dung chính của văn bản? 

Câu 3: Giải thích từ hiền tài, nguyên khí và câu “Hiền tài là nguyên khí của quốc 

gia” trong đoạn trích? 

Câu 4: Xác định biệp pháp tu từ cú pháp nổi bật trong văn bản. Hiệu quả nghệ 

thuật của biện pháp tu từ đó là gì? 

Câu 5: Viết đoạn văn ngắn ( 5 đến 7 dòng) bày tỏ suy nghĩ về lời dạy của Hồ Chí 

Minh “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. 

 

II. LÀM VĂN (7.0 điểm) 

Đề số 7 
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Phân tích tâm trạng của Kiều trong đoạn thơ Nỗi thương mình (trích Truyện Kiều) 

của Nguyễn Du. 

  

...............................Hết................................... 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …     ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021 – 2022 

      TRƯỜNG THPT……                                 Môn: Ngữ Văn 10 

                                                                       Thời gian làm bài: 120 phút  

 

I. ĐỌC - HIỂU (3,0 điểm) 

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: 

Người đàn bà nào dắt đứa nhỏ đi trên đường kia? 

Khuôn mặt trẻ đẹp chìm vào những miền xa nào... 

Đứa bé đang lẫm chẫm muốn chạy lên, hai chân nó cứ ném về phía trước, bàn tay 

hoa hoa một điệu múa kì lạ. 

Và cái miệng líu lo không thành lời, hát một bài hát chưa từng có. 

Ai biết đâu, đứa bé bước còn chưa vững lại chính là nơi dựa cho người đàn bà kia 

sống. 

Người chiến sĩ nào đỡ bà cụ trên đường kia? 

Đôi mắt anh có cái ánh riêng của đôi mắt đã nhiều lần nhìn vào cái chết. 

Bà cụ lưng còng tựa trên cánh tay anh, bước từng bước run rẩy. 

Trên khuôn mặt già nua, không biết bao nhiêu nếp nhăn đan vào nhau, mỗi nếp 

nhăn chứa đựng bao nỗi cực nhọc gắng gỏi một đời. 

Ai biết đâu, bà cụ bước không còn vững lại chính là nơi dựa cho người chiến sĩ kia 

đi qua những thử thách. 

(Nơi dựa - Nguyễn Đình Thi, Ngữ Văn 10, tập hai, NXB Giáo Dục, 2006, Tr. 121-

122) 

Câu 1: Xác định những cặp hình tượng được nhắc đến trong đoạn trích? 

Câu 2: Nêu hai biện pháp tu từ được thể hiện rõ nhất trong đoạn trích? 

Câu 3: Có ý kiến cho rằng nơi dựa có cùng ý nghĩa với sống dựa, đúng hay sai? Vì 

sao? 

 

Đề số 8 
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II. LÀM VĂN (7.0 điểm) 

Anh (chị) hãy viết một bài thuyết minh để giới cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn 

Trãi. 

  

...............................Hết................................... 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …     ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021 – 2022 

      TRƯỜNG THPT……                                 Môn: Ngữ Văn 10 

                                                                       Thời gian làm bài: 120 phút  

 

I. ĐỌC - HIỂU (3,0 điểm) 

 Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi: 

Tin vui là bạn còn sống 

Và cây xoan ngoài ngõ đã ra hoa 

Cây xoan ấy 

Bạn thấy không 

Đã can trường đứng vững 

Suốt cả mùa Đông băng giá. 

Tin vui là mắt bạn còn sáng, còn tốt 

Và bạn có thì giờ để ngắm trời xanh 

Em bé xinh tươi đang đứng trước mặt bạn 

Đôi mắt long lanh 

Bạn có thể mở rộng hai cánh tay 

Ôm em bé vào lòng. 

 (Trích bài thơ Tin vui, rút từ tập Thơ từng ôm và mặt trời từng hạt, Thích Nhất 

Hạnh) 

Câu 1: Xác định phong cách ngôn ngữ của đoạn trích trên. 

Câu 2: Tác giả cho rằng những sự việc nào là những “tin vui”? 

Câu 3: Phân tích tác dụng của biện pháp điệp ngữ trong đoạn trích. 

Câu 4: Hãy rút ra một thông điệp mà anh/chị tâm đắc từ đoạn trích trên. 

 

II. LÀM VĂN (7.0 điểm) 

Đề số 9 
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Dân tộc ta có truyền thống “Tôn sư trọng đạo”. Theo anh (chị), truyền thống ấy 

được nối tiếp như thế nào trong thực tế cuộc sống hiện nay? 

  

...............................Hết................................... 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …     ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021 – 2022 

      TRƯỜNG THPT……                                 Môn: Ngữ Văn 10 

                                                                       Thời gian làm bài: 120 phút  

 

I. ĐỌC - HIỂU (3,0 điểm) 

 Đọc đoạn trích và thực hiện các yêu cầu : 

Cửa ngoài vội rủ rèm the, 

Xăm xăm băng lối vườn khuya một mình. 

Nhặt thưa gương giọi đầu cành, 

Ngọn đèn trông lọt trướng huỳnh hắt hiu. 

(Trích “Thề nguyền”, Ngữ văn 10 – tập 2) 

Câu 1: Nêu nội dung chính của văn bản? Phong cách ngôn ngữ của văn bản là gì? 

Câu 2: Các từ vội, xăm xăm, băng được bố trí như thế nào và có hàm nghĩa gì ? 

Câu 3: Không gian và thời gian của cảnh chuẩn bị Thề nguyền của Kiều và Kim 

Trọng được thể hiện như thế nào? 

Câu 4: Viết đoạn văn ngắn ( 5 đến 7 dòng) bày tỏ suy nghĩ quan niệm về tình yêu 

của Nguyễn Du qua văn bản. 

II. LÀM VĂN (7.0 điểm) 

Hãy phân tích phần một bài “Bình Ngô đại cáo” để thấy được tư tưởng nhân nghĩa, 

lòng tự hào, tự tôn dân tộc. 

“Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân 

Quân điếu phạt trước lo trừ bạo 

Như nước Đại Việt ta từ trước, 

Vốn xưng nền văn hiến đã lâu. 

Núi sông bờ cõi đã chia, Phong tục Bắc Nam cũng khác. 

Từ Triệu, Đinh, Lí, Trần bao đời gây nền độc lập, 

Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương. 

Đề số 10 
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Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, 

Song hào kiệt đời nào cũng có Vậy nên: 

Lưu Cung tham công nên thất bại Triệu Tiết thích lớn phải tiêu vong Cửa Hàm Tử 

bắt sống Toa Đô 

Sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã 

Việc xưa xem xét 

Chứng cứ còn ghi.”  

...............................Hết................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VietJack.com                                                                        Facebook: Học Cùng VietJack 

Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com                             Youtube: Học Cùng VietJack 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …     ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021 – 2022 

      TRƯỜNG THPT……                                 Môn: Ngữ Văn 10 

                                                                       Thời gian làm bài: 120 phút  

 

I. ĐỌC - HIỂU (3,0 điểm) 

 Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: 

Dạo hiên vắng thầm gieo từng bước, 

Ngồi rèm thưa rủ thác đòi phen. 

Ngoài rèm thước chẳng mách tin 

Trong rèm, dường đã có đèn biết chăng? 

Đèn có biết dường bằng chẳng biết 

Lòng thiếp riêng bi thiết mà thôi. 

Buồn rầu nói chẳng nên lời, 

Hoa đèn kia với bóng người khá thương. 

(Trích Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ, tr 87, Ngữ Văn 10,Tập II, NXBGD 

năm 2006) 

Câu 1: Xác định thể thơ của văn bản?Xác định phương thức biểu đạt trong văn 

bản? 

Câu 2: Hãy nêu những hành động và việc làm của người chinh phụ trong văn bản. 

Hành động và việc làm đó nói lên điểu gì ? 

Câu 3: Tác giả đã dùng yếu tố ngoại cảnh nào để diễn tả tâm trạng người chinh 

phụ ? Ý nghĩa của yếu tố đó ? 

Câu 4: Viết đoạn văn ngắn ( 5 đến 7 dòng) bình giảng nét độc đáo hình ảnh Đèn 

trong văn bản trên với đèn trong ca dao: Đèn thương nhớ ai/mà đèn không tắt. 

 

II. LÀM VĂN (7.0 điểm) 

Đề số 11 
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Anh (Chị) hãy thuyết minh về cây bút bi. Qua đó cho biết ý thức của anh (chị) 

trong việc giữ gìn dụng cụ học tập.  

...............................Hết................................... 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …     ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021 – 2022 

      TRƯỜNG THPT……                                 Môn: Ngữ Văn 10 

                                                                       Thời gian làm bài: 120 phút  

 

I. ĐỌC - HIỂU (3,0 điểm) 

 Đọc đoạn văn sau và thực hiện theo yêu cầu: 

“Than ôi! Người ta thường nói:“Cứng quá thì gãy”. Kẻ sĩ chỉ lo không cứng cỏi 

được, còn gãy hay không là việc của trời. Sao lại đoán trước là sẽ gãy mà chịu đổi 

cứng ra mềm? 

Ngô Tử Văn là một chàng áo vải. Vì cứng cỏi cho nên dám đốt cháy đền tà, chống 

lại yêu ma, làm một việc hơn cả thần và người. Bởi thế được nổi tiếng và được giữ 

chức vị ở Minh ti, thật là xứng đáng. Vậy kẻ sĩ, không nên kiêng sợ sự cứng cỏi.” 

(Trích Chuyện Chức Phán sự đền Tản Viên,  

SGK Ngữ văn 10, trang 60, tập II, NXBGD 2006) 

Câu 1. Nêu nội dung chính của văn bản.  

Câu 2. Văn bản có nhắc đến hành động đốt cháy đền tà của Ngô Tử Văn, hãy nêu 

cụ thể những chi tiết liên quan đến ngôi đền này.  

Câu 3. Qua văn bản, nhà văn Nguyễn Dữ tỏ thái độ, tình cảm như thế nào với nhân 

vật Ngô Tử Văn?  

Câu 4. Câu văn nào trong văn bản có ý bác bỏ quan niệm “đổi cứng ra mềm” của 

những kẻ sĩ cơ hội, cầu an? Cách bác bỏ thuyết phục người đọc nhờ dựa trên cơ sở 

nào?  

 

II. LÀM VĂN (7.0 điểm) 

Cảm nhận của anh/chị về tâm trạng của Thúy Kiều trong 18 câu thơ đầu trong đoạn 

“Trao duyên”: 

Cậy em, em có chịu lời, 

Đề số 12 
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Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa. 

Giữa đường đứt gánh tương tư, 

Keo loan chắp mối tơ thừa mặc em. 

Kể từ khi gặp chàng Kim , 

Khi ngày quạt ước, khi đêm chén thề. 

Sự đâu sòng gió bất kỳ, 

Hiếu tình khôn lẽ hai bề vẹn hai? 

Ngày xuân em hãy còn dài, 

Xót tình máu mủ, thay lời nước non. 

Chị dù thịt nát xương mòn, 

Ngậm cười chín suối hãy còn thơm lây. 

Chiếc thoa với bức tờ mây 

Duyên này thì giữ, vật này của chung. 

Dù em nên vợ nên chồng, 

Xót người mệnh bạc ắt lòng chẳng quên! 

Mất người còn chút của tin, 

Phím đàn với mảnh hương nguyền ngày xưa. 

  

...............................Hết................................... 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …     ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021 – 2022 

      TRƯỜNG THPT……                                 Môn: Ngữ Văn 10 

                                                                       Thời gian làm bài: 120 phút  

 

I. ĐỌC - HIỂU (3,0 điểm) 

 Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4: 

Suốt bao nhiêu năm, cha đã làm người đưa thư trong cái thị trấn này. Cha đã đạp 

xe dọc theo theo những đại lộ hay những phố nhỏ chật hẹp, gõ cửa và đem đến tin 

tức của một họ hàng, đem những lời chào nồng nhiệt từ một nơi xa xôi nào đó […]. 

. Chiếc phong bì nào cũng đều chưa đựng những tin tức được mong chờ từ 

lâu. Con muốn cha biết được rằng con vô cùng kính yêu cha cũng như khâm phục 

biết bao nhiêu cái công việc cha đã làm cho hàng vạn con người […] . Khi con 

nghĩ về hàng ngàn cây số cha đã đạp xe qua, đem theo một túi nặng đầy thư, ngày 

này qua ngày khác, năm này qua năm khác, dù trời nắng hay mưa, lòng con tràn 

ngập niềm tự hào khi tưởng tượng ra niềm vui mà cha đem lại cho những ai đợi 

chờ tin tức từ những người yêu dấu. Cha đã gắn kết những trái tim lại với nhau như 

một nhịp cầu vồng. 

(Trích Cha thân yêu của con, Theo Những bức thư đoạt giải UPU, Ngữ văn 10, tập 

1, NXB Việt Nam, 2012, tr.28) 

Câu 1: Đoạn trích trên viết theo phong cách ngôn ngữ chính nào? 

Câu 2: Dựa vào đoạn trích hãy cho biết thái độ của người con đối với công việc 

của cha mình? 

Câu 3: Cho biết hiệu quả nghệ thuật của hai biện pháp tu từ liệt kê và so sánh 

trong đoạn văn in đậm trên? 

Câu 4: Em rút ra bài học gì cho bản thân từ câu chuyện trên? 

 

II. LÀM VĂN (7.0 điểm) 

Đề số 13 
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Anh/chị hãy cảm nhận tâm trạng của Thúy Kiều trong đoạn thơ sau: 

Chiếc vành với bức tờ mây, 

Duyên này thì giữ vật này của chung. 

Dù em nên vợ nên chồng, 

Xót người mệnh bạc ắt lòng chẳng quên. 

Mất người còn chút của tin, 

Phím đàn với mảnh hương nguyền ngày xưa. 

Mai sau dù có bao giờ, 

Đốt lò hương ấy so tơ phím này. 

Trông ra ngọn cỏ lá cây, 

Thấy hiu hiu gió thì hay chị về. 

Hồn  còn mang nặng lời thề, 

Nát thân bồ liễu đền nghì trúc mai. 

Dạ đài cách mặt khuất lời, 

Rưới xin giọt nước cho người thác oan. 

(Trích Truyện Kiều - Nguyễn Du, Ngữ Văn 10, tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam) 

  

...............................Hết................................... 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …     ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021 – 2022 

      TRƯỜNG THPT……                                 Môn: Ngữ Văn 10 

                                                                       Thời gian làm bài: 120 phút  

 

I. ĐỌC - HIỂU (3,0 điểm) 

 Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: 

Dạo hiên vắng thầm gieo từng bước, 

Ngồi rèm thưa rủ thác đòi phen. 

Ngoài rèm thước chẳng mách tin 

Trong rèm, dường đã có đèn biết chăng? 

Đèn có biết dường bằng chẳng biết 

Lòng thiếp riêng bi thiết mà thôi. 

Buồn rầu nói chẳng nên lời, 

Hoa đèn kia với bóng người khá thương. 

(Trích Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ, tr 87, Ngữ Văn 10,Tập II, NXBGD 

năm 2006) 

Câu 1: Xác định thể thơ của văn bản?Xác định phương thức biểu đạt trong văn 

bản? 

Câu 2: Hãy nêu những hành động và việc làm của người chinh phụ trong văn bản. 

Hành động và việc làm đó nói lên điểu gì ? 

Câu 3: Tác giả đã dùng yếu tố ngoại cảnh nào để diễn tả tâm trạng người chinh 

phụ ? Ý nghĩa của yếu tố đó ? 

Câu 4: Viết đoạn văn ngắn ( 5 đến 7 dòng) bình giảng nét độc đáo hình ảnh Đèn 

trong văn bản trên với đèn trong ca dao: Đèn thương nhớ ai/mà đèn không tắt. 

 

II. LÀM VĂN (7.0 điểm) 

Cảm nhận của anh/ chị về đoạn thơ sau: 
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Nửa năm hương lửa đương nồng 

Trượng phu thoắt đã động lòng bốn phương 

Trông vời trời bể mênh mang 

Thanh gươm yên ngựa, lên đường thẳng rong. 

Nàng rằng: phận gái chữ tòng 

Chàng đi thiếp cũng một lòng xin đi. 

Từ rằng: “Tâm phúc tương tri 

Sao chưa thoát khỏi nữ nhi thường tình? 

Bao giờ mười vạn tinh binh, 

Tiếng chiêng dậy đất bóng tinh rợp đường. 

Làm cho rõ mặt phi phường, 

Bấy giờ ta sẽ rước nàng nghi gia. 

Bằng nay bốn bể không nhà 

Theo càng thêm bận biết là đi đâu? 

Đành lòng chờ đó ít lâu, 

Chầy chăng là một năm sau vội gì!”. 

Quyết lời dứt áo ra đi 

Gió mây bằng đã đến kì dặm khơi. 

(Chí khí anh hùng - Trích “Truyện Kiều” – Nguyễn Du) 

  

...............................Hết................................... 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …     ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021 – 2022 

      TRƯỜNG THPT……                                 Môn: Ngữ Văn 10 

                                                                       Thời gian làm bài: 120 phút  

 

I. ĐỌC - HIỂU (3,0 điểm) 

 Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi: 

Tin vui là bạn còn sống 

Và cây xoan ngoài ngõ đã ra hoa 

Cây xoan ấy 

Bạn thấy không 

Đã can trường đứng vững 

Suốt cả mùa Đông băng giá. 

Tin vui là mắt bạn còn sáng, còn tốt 

Và bạn có thì giờ để ngắm trời xanh 

Em bé xinh tươi đang đứng trước mặt bạn 

Đôi mắt long lanh 

Bạn có thể mở rộng hai cánh tay 

Ôm em bé vào lòng. 

(Trích bài Tin vui, rút từ tập Thơ từng ôm và mặt trời từng hạt, Thích Nhất Hạnh) 

Câu 1: Xác định phong cách ngôn ngữ của đoạn trích trên. 

Câu 2: Tác giả cho rằng những sự việc nào là những “tin vui”? 

Câu 3: Phân tích tác dụng của biện pháp điệp ngữ trong đoạn trích. 

Câu 4: Hãy rút ra một thông điệp mà anh/chị tâm đắc từ đoạn trích trên. 

II. LÀM VĂN (7.0 điểm) 

Phân tích tâm trạng của Kiều trong đoạn thơ Nỗi thương mình (trích Truyện Kiều) 

của Nguyễn Du  

...............................Hết................................... 
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